Beskyt hjemmearbejdspladsen
Opgrader it-sikkerheden og vejled medarbejderne
i retningslinjerne omkring sikkerhedsprocedurerne

“

Det er når virksomheder eller samfundet bliver ramt af kriser, at truslen fra cyberkriminalitet og hackerangreb er størst. Derfor er det ekstra vigtigt, at it-sikkerheden prioriteres, så
kritiske data beskyttes. Det skal altid være sikkert at logge på systemerne uanset hvilken
lokation eller device, man logger på fra - også i en krisesituation.
Cyberkriminelle udnytter alle muligheder

Risikoen er der hele tiden

Hackere og cyberkriminelle er konstant klar til at udnytte
sårbarheder i virksomheders og offentlige myndigheders
it-sikkerhedsværn. Det gælder ikke mindst i krisesituationer, hvor fokus forståeligt nok er på at komme bedst muligt
igennem krisen, hvilket betyder, at man kan komme til at
nedprioritere it-sikkerheden, fordi fokus er et andet sted.

Det er en stor fejl, for risikoen for at blive angrebet af cyberkriminalitet og hacherangreb er konstant tilstede, og
risikoen stiger typisk i krisesituationer. Derfor er det netop
ekstra vigtigt, at man husker at få opdateret og opgraderet sine sikkerhedssystemer, samt får informeret og vejledt
medarbejderne eller borgerne i, hvilke sikkerhedsprocedurer der gælder, hvordan de skal forholde sig til dem og
hvordan de følger retningslinjerne.

Når krisen raser, og man står midt i orkanens øje, er der
måske ikke så meget overskud til at tænke på, at man skal
huske at undersøge, om ens sikkerhedssystemer matcher
det trusselsniveau, der gælder for organisationen eller
virksomheden i den givne situation.

Det gælder ikke mindst i forbindelse med hjemmearbejdspladser, som er særligt sårbare og udsatte for at
blive ramt, når mange logger på systemerne hjemmefra.

Selvom vi alle tænker på de store
udfordringer, vores samfund er konfronteret med lige nu, så må vi fastholde opmærksomhed på at sikre
os mod cyberkriminalitet. Det er netop en manglende fokus, de cyberkriminelle vil udnytte. Følg disse simple
råd - så sikrer vi os bedst muligt.
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Center for Cybersikkerhed
Center for Cybersikkerhed er en del af Forsvarets
Efterretningstjeneste, og det har bl.a. til opgave at
undersøge og forebygge cyberangreb.

Centeret er også Danmarks netsikkerhedstjeneste
og arbejder bredt med at understøtte en styrkelse
af cybersikkerheden i den infrastruktur, som danner
grundlag for samfundsvigtige funktioner.

Center for Cybersikkerhed blev etableret med
udgangspunkt i en målsætning om at samle statens
kompetencer på cybersikkerhedsområdet i et center under Forsvarsministeriet.

Center for Cybersikkerhed er desuden ansvarlig
myndighed vedrørende informationssikkerhed,
samt beredskab på teleområdet.

Center for Cybersikkerhed er som national it-sikkerhedsmyndighed det nationale kompetencecenter
på cybersikkerhedsområdet.

Center for Cybersikkerhed undersøger sikkerhedshændelser og forebygge cyberangrebi i samarbejde med relevante myndigheder og virksomheder.

It-sikkerhed på hjemmearbejdspladsen
I forbindelse med at danske virksomheder, offentlige organisationer og
myndigheder tilbyder flere og flere medarbejdere at arbejde hjemme, stiger kravet
til it-sikkerheden. For med de mange hjemmearbejdspladser følger også en øget
it-sikkerhedsrisiko for virksomheden, fordi flere logger på netværket hjemmefra.
Hackere og cyberkriminelle bliver hele tiden mere kreative og er konstant klar til at
udnytte sårbarheder i virksomheders og myndighedes sikkerhedsværn.
Derfor har Center for Cybersikkerhed opstillet en række gode råd om it-sikkerhed
ved brugen af hjemmearbejdspladser, for at øge virksomhedernes viden om truslen,
skabe opmærksomhed om risikoen - og hvordan man mindsker den.

Gode råd om
it-sikkerhed på
hjemmearbejdspladsen

Sørg for at automatisk opdatering af medarbejdernes arbejdscomputere også virker,
når de arbejder hjemmefra. Hvis det ikke er
en mulighed, skal medarbejderne mindes
om at opdatere computerne jævnligt og
rapportere mistænkeligheder

Sørg for at vejlede medarbejderne i
VPN-opkobling (Virtual Private Network) og
flerfaktor-autentifikation, så de, via fjernadgang, kan skabe sikre forbindelser mellem
hjemmearbejdspladsen og virksomhedens
netværk.

Husk medarbejderne på at bruge de samarbejdsværktøjer og kommunikationskanaler,
virksomheden stiller til rådighed, og mind
dem om, at virksomhedens almindelige
sikkerhedspolitikker også gælder for hjemmearbejdspladser.

Læs mere her:
netdesign.dk

Følg os på:
LinkedIn

Ring til os:
+45 4435 8000

Sørg for at virksomhedens netværsløsninger
og den infrastruktur, der understøtter fjernadgangen, har kapacitet og licenser nok til
at dække det øgede antal brugere, som skal
have adgang til virksomhedens systemer, fra
mange forskellige lokationer, samtidig.

Skriv til os:
kundecenteret@netdesign.dk
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Vær opmærksom på, at cyberkriminelle vil
forsøge at udnytte en krise til at udbrede ransomware og CEO-fraud og sende krise-relaterede phishing-sms’er og phishinglinks fx til
falske hjemmesider, der kan friste brugeren
til at foretage en uovervejet handling.

